
116

6

130
4,000

M2

96%

35
4

1904 - 2020

13 ,500+

28,500

 

 

 

VÍCE NEŽ 100 LETÁ TRADICE A ZKUŠENOSTI

BUDOUCNOST 
PRACOVNÍCH 
ODĚVŮ JE ZDE 

BOSS
eShop oopp.cz
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4 Por twest 
výrobní zař ízení

NÁKUP OCHRANNÝCH 
POMŮCEK POD JEDNOU 
STŘECHOU 
Portwest je nejrychleji rostoucí firmou v Evropě a s kompletní řadou 1350+ 

bezpečnostních produktů je naším cílem být vaším jediným zdrojem 

pracovních oděvů, bezpečnostní obuvi, OOPP a pracovních rukavic. Portwest 

Product Promise zaručuje vyšší kvalitu, servis a hodnotu.

VÝHODY PORTWESTU:
1  Více než 100 let zkušeností v každém stehu

2  Vždy inovovace, nejnovější trendy a technologie

3  Světová třída designerského týmu ve  vytváření průkopnických 

vzorů 

4  Nejmodernější výrobní zařízení - 4  vlastní továrny

5  Globální certifikace produktů zaručující kvalitu a bezpečnost

6  Nejmodernější digitální objednávková platforma - snadná 

spolupráce s námi

7  Drop Ship Servis - z našeho skladu přímo k vašemu zákazníkovi

8  Garantovaná, rychlá a spolehlivá zákaznická podpora - 24/7

9  Spolupracujeme pouze s distributory - Portwest nikdy nebude 

konkurovat vašemu podnikání

INDIVIDUÁLNÍ BALENÍ (SKU’S)

GLOBÁLNÍ 
SKLADY

KAPACITA EVROPSKÉHO SKLADU
VYNIKAJÍCÍ 
VYKRÝVÁNÍ 
OBJEDNÁVEK

VLASTNÍ 
VÝROBNÍ 
KAPACITY

VLASTNÍ DESIGNERSKÝ A 
PRODUKTOVÝ TÝM

VYNIKAJÍCÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS

ZAMĚSTNANCI GLOBÁLNĚ

VÝVOJ. INOVACE. KREATIVITA.

Založeno 1904
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Rodinná firma od založení v roce 1904. 
Charles Hughes, syn malého farmáře na atlantickém 
pobřeží, se rozhodl vyrábět nejlepší pracovní oděvy a 
obuv. V roce 1904 založil rodinnou firmu, ve které i po 
více než 100 letech stále platí hlavní principy původní 
myšlenky - výjimečný design, kvalita a vyvážená hodnota.

Inovace a design 
Expertní a návrhářský tým společnosti 
Portwest spojuje nejnovější výzkum v oblasti 
materiálů, designu a průmyslovou kvalitu, 
která se neustále vyvíjí a zvyšuje nabídku 
produktů. V tomto katalogu se nachází více než 
200 inovativních produktů.

Odeslání ve stejný den
Všechny objednávky vložené 
prostřednictvím portálu Portwest jsou 
zpracovány do 45 minut. Objednávky 
přijaté faxem, telefonem nebo 
e-mailem jsou odesílány ve stejný den. 
Objednávejte online na adrese www.
portwest.com

Portwest nabízí 
zboží pouze svým 
registrovaným 
distributorům
Portwest dodává zboží pouze svým 
distributorům.  Naši zákazníci vědí, že 
nikdy nebudou muset přímo konkurovat 
společnosti Portwest.

Sklady a kanceláře 
Kanceláře: Spojené království, USA, 
Austrálie, UAE, Irsko a Polsko
Sklady: Velká Británie, USA, Austrálie, 
Nový Zéland, UAE, Irsko a Polsko

Malé a 
nadrozměrné 
velikosti jsou 
dostupné
Nejprodávanější oděvy a obuv 
jsou k dispozici od velmi malých 
až do nadrozměrných velikostí. 

Služby zákazníkům 

24/7/365
Portwest B2B webové stránky umožňují 
přístup 24 hodin denně (24/7/365).
www.portwest.biz

OD LOKÁLNÍHO POKRYTÍ AŽ 
KE GLOBÁLNÍMU VÝROBCI.

Výroba 
Produkty Portwest jsou vyráběny v  Evropě a v 
Asii. Portwest vlastní čtyři ultramoderní továrny v 
Bangladéši (X2), Myanmaru a nyní i Etiopii, které 
nám dávají plnou kontrolu nad naší výjimečnou 
kvalitou, technologií výroby a etickým zdrojem. 
Naše továrny jsou certifikovány podle Worldwide 
Responsible Accredited (WRAP), což znamená, že 
všechny produkty Portwest jsou vyráběny eticky 
a zodpovědně.

Mezinárodní testování a 
certifikace  
Portwest bere bezpečnost velmi uvědoměle. 
Všechny produkty jsou nezávisle testovány 
podle nejvyšších mezinárodních norem. 
Portwest certifikáty a prohlášení o shodě je 
možné stáhnout z portálu www.portwest.com

Průmyslové sdružení
Portwest je členem předních výzkumných a 
technologických center v oblasti bezpečnosti.

Spojte se s námi
 twitter.com/portwest

 linkedin.com/company/portwest

 facebook.com/portwest 
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Pro více informací kontaktujte Martina nebo Vladimíra, případně 
custom@portwest.com

VÝVOJ. DESIGN. KREATIVITA.

Portwest každoročně vyrábí zakázkové produkty pro 
tisíce zákazníků po celém světě. 
Náš technicko designerský tým komunikuje se zákazníky na návrzích 
jednotlivých výrobků. Spolupracují s nezávislými notifikovanými subjekty, které 
umožňují certifikaci všech mezinárodních norem. Portwest má na výběr různé 
služby a možnosti přizpůsobení přesně podle vašich požadavků.

PRVNÍ KROK: Zvolte požadovaný typ služby

NEJLEPŠÍ MOŽNÉ 
TERMÍNY VÝROBY

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA 
PRO VŠECHNY VAŠE 
POTŘEBY

EXPRESSCUSTOM

Custom Express je rychlá a efektivní služba, 
která využívá skladových zásob tkanin. Tím se 
významně zkracuje čas dokončení celé zakázky.

NEBO

SPECIAL

Zakázková výroba Special je na míru šitý servis s 
použitím přizpůsobených tkanin a barev přesně 
podle vašich představ.

Přizpůsobení:
Portwest design, vaše logo 
a označení

Zakázkové změny:
Portwest design, vaše 
vlastní návrhy drobných 
změn

Zakázka na objednávku:
Váš design a specifikace, váš výrobek

DRUHÝ KROK: Zvolte možnost návrhu
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TOTO JE PRO PORTWEST POUZE ZAČÁTEK

BĚŽNĚ SE Z 20 PET LAHVÍ VYROBÍ 
JEDNA BUNDA

PLÁN UDRŽITELNOSTI A 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Portwest bere svůj závazek a odpovědnost vůči životnímu 
prostředí velmi vážně. Portwest zavedl stále se vyvíjející 
plán, který přináší neustálé zlepšování a zvyšování 
efektivnosti a to pomáhá snížit uhlíkovou stopu a dopad na 
životní prostředí. Portwest obhajuje udržitelnou politiku 
snižování, opětovného použití a recyklace.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• Rozšiřování spravovaných lesů Portwest v 300 hektarovém parku 

zvyšuje naše úsilí o uhlíkovou neutralitu

• Certifikace ISO 14001 v UK skladu

• Vyhovuje směrnici WEEE & Battery 2013

• Každoroční účast na WWF's Earth Hour

• Portwest katalogy jsou tisknuty na FSC certifikovaném 
papíru z udržitelně spravovaných lesů.

RECYKLOVÁNÍ
• Až 80% všech obalů je recyklováno

VÝROBA A DOPRAVA
•  Portwest továrny jsou akreditovány WRAP - 

(Celosvětově odpovědná akreditovaná výroba)

•  Námořní kontejnerová přeprava zboží je naším 
preferovaným způsobem dopravy.

PRODUKTY
• Portwest řady zahrnují mnoho oděvů vyrobených z recyklovaného polyesteru.

• Snaha o zvýšené využívání organické bavlny

• Tkaniny a materiály pocházející od partnerů splňujících REACH

RECYKLOVANÝ POLYESTER
Kde je to možné, Portwest používá recyklovaný 
polyester v mnoha oděvech. Recyklovaný 
polyester se vyrábí tavením PET lahví a jejich 
zvlákňováním do vláken. Tento proces spotřebuje 
o 35% méně energie. To vše bez kompromisů na 
kvalitu tkaniny Portwest.

Použití recyklovaného polyesteru zajišťuje:

• Snížení závislosti na ropě jako surovině

• Snížení znečištění ovzduší, vody a půdy

• Snížení odpadu a skládkování
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6 GLOBÁLNÍCH SKLADŮ
VELKÁ BRITÁNIE • IRSKO • POLSKO • USA • AUSTRÁLIE • SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍ 
SPOLEČNOST V OBLASTI 
PRACOVNÍCH ODĚVŮ NA 

SVĚTĚ

BOSS
eShop oopp.cz
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